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LA REVUO ORIENTA
laborinto de tiu ĉi numero： kenĵi ossaka.

IMPERIA AKADEMIO 
FAVORAS

Ĉe la lastjara kunveno de Inter
macia Unuiĝo de Akademioj usona 
delegito proponis la alprenon de 
helpa lingvo, sed post diskudado oni 
povis veni al nenia konkludo kaj 
prokrastis la decidon al la nunjara 
ku n ve no. …

La Imperia Akademio de Japan
ujo ricevis la demandon pri tiu 
problemo de la sekretriaro de la 
Unuiĝo, sed ĝi opinis, ke ĉar la 
afero ne estas pure scienca, ĝi ne 
estas kompetenta pri tio kaj decidis, 
ke ĝi ne faros ian oficialan decidon, 
sed ke ĝi simple kolektos voĉojn de 
la membroj kaj raportos la rezultaton 
pere de D-ro 1、.Fukuda, kiu veturos 
al la nunjara kunven〇. Ĉe la ĝene
rala kunveno de Marto oni petis 
opiniojn de la membroj, kaj rezultiĝis 
el 43 voĉoj :说宀

厂: Ĉu estas dezirinde alpreni 
helpan lingvon ? 一 jesis ĉiuj 43 
voĉoj.

2C: Kian lingvon alpreni ?—24 
voĉoj por Esperanto 1 voĉo por Ido 
18 voĉoj retenitaj.

I)・ro Asaziro Oka, fama zoologo, 
nia malnova samideano, estis last
atempe elektita kici akademiano. 
Ni do nun havas tri samideanojn ĉe 
la Akademio: D-roj Nakamura, 
barono Hozumi kaj Oka.

帝 學士院
〔大多數エスペラントに賛成〕

昨年開かれた學士院國際協會の會議に於 

て北米合衆國の會員から補助誰を探用しT： 
がよい芒云ふ提案がわったのである力入龟〇 

議論が出で遂に何等決定な見るに至らず、本

年度に開"れる會議まで該問 の決議“延

期せられたのであった。

日本の帝國學士院は學士院國際協食の事 

筋局から本問題に對して諮問案を受け取っ 

たの'でおろが、何分にも本問題は純粹な科 

學上の間腿ではない故帝國學士院ミしては 

全く權限外の専柄でわろさの意見で、從っ 

て何等公式的な決議仕之も行はす.單に出 

席會員の賛否の意見も徵してヽ其の結果花 

本年度の會議に出席せられる會員法學博士 

福田徳三氏に就して會・議で報告むして貰ふ 

に止めるこさに決定せられろに至った。そ 

して去る三月十二uの帝國學士院月次型會 

に於て出席會員の賛否意見を徵したミニろ、 

その結果“四十五名で次の如くでわった

第一、補助語を垛用すろ二さは必2?あろ 

か否かさ云ふ專に對しては四十 

三名す〜て必要さ赛む

第二、 如何なみ語も垛用すべまか:エス 

ペラント賛成二十四名イード皆 

成一名保留十八名

我國に於て最も古・エスベランチストに 

して動物舉の權威理學博士丘淺次郞先生は 

此の度余國學士院會はに勅選せられましT:〇 
これで帝國學士院には我が日本エスベラン 

ト學會のean中村構男博士、穂積陳重男 
ゝ（院艮）及丘博士の三名ミなりました譯です。
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VIDU LA FAKTON !
Glora Sukceso en Japana 

Medicino
Ni informis en la aprila numero 

de tiu ĉi Revuo pri la vigla antaŭcn- 
paŝo de Esperanto en la medicina 
sfero de Japanujo< Kaj denove kun 
granda ĝojo ni raportas pri la nova 
sukceso en la mcdicinrondo.

D-ro Tomosaburo Ogata, pro
fesoro de patologio en Tokio Imperia 
Universitato, kiu jam antaŭlonge 
publikigis en Esperanto sian labor
aĵon pri u kokosarkomo,M nuntempe 
publikigis ĉ i-subaj n laborojn nur en 
Esperanto.

1> Pri la rizmalsano de birdoj- 
(2-a raporto). Precipe pri la 
rizmalsano kaŭzita per nutrajo 
rilate manka je vitamino-B

2. Pri la kvanto de vitamino-B 
rezervita en organoj ĉe beribero 
kaj la komparo kun tiu ĉe mal
sano pro manko de vitamino-B 
(rizmalsano).
Tiuj ĉi du raportoj tro vigas en 

la 3-a kajero de la 3 2-a volumo de 
"Mittcilimgen aus der Medizinischen 
Fakidiiit der Kaiserliclicr Univer- 
sitat zii Tokioj kiu estas unu el la 
plej aŭtoritataj bultenoj en Japanujo 
kaj kiun atente legas tutmondaj 
medicinistoj.

Kaj la unua havas 130 paĝojn 
kaj la dua havas 40 paĝojn. Estas 
tute ampleksa raporto skrib让a en 
Esperanto ! Oni ankoraŭ ne povas 
trovi tiel ampleksan kaj grandiozan 
literaturon de medicino en Esper
antujo !

Tamen ne nur la amplekso sed 
ankaŭ la traktaĵo estas tre atentinda. 
Post la eltrovo de vitamino kelkaj

見よ此の實證

再びĤ本雲學界に於ける 

赫。たる成功について

我々は本諾四"號に於いて我が邦ĝ畢界 

にむけろエスペラントの目覺しい進展にっ 

いて報告したが今再び本號に於いて总舉界 

に於;Jる新い、出事來を語君にお切らせす 

Zこざのできるのは大*な妬びでわる 。

東京帝國大學欝學那病理學の敎授 

舉博士緖方知三郞先生は睹君の御承知の如 

く旣に以削『雞の肉腫について」の業讀ゝエ 

スペラントで發表されたがつい最近冉び下 

記の大硏究银告をエスベラントで衣され了:。

1-烏の白米病について（第二報告）C特に 

比較的ゲイタミン:B缺乏の食餌に丄 

って惹起された白来病について。

2.脚氣症にむけろ內臟器關中に含蓄され 

たゲイタミンBの星について並ぴに 

ウ・イタミンBの欽乏に!お症（白米病） 

にむけるウ•イタミンBの盘ざの比較 

について。

この二報告は『東京帝國大學苗舉部紀要』 

の第三十二輯第三冊に載せられたものでわ 

ミが御摩知の如く同紀要は我が邦におけろ 

最6權威ある業繳報吿菁のーでわり、，全肚 

舁の醫學者逹が大いに注目し且敬・卷をはら 

ってゐる所の!,のでわる。

第一のLの・百三十頁第二のものに四十 

頁ちるcエスペラントで書かれた報告書と 

しては賓に大部なしのだ。未た・曾ってこん 

たに大部な立派な轡學文獻"エスベラント 

界に於て見ら“なかった。

しかもその大冊ミいふ二このみでなくそ 

の論ずら內容に於てL亦注目に値すろしの 

でわあ。實にグイタミンが發見されて以來 

數多の常學&逹は脚氣の病源はゲイタミソ 

Bの缺乏であみ芒想定Lたのて•わつ了:。併 

し今やその假說は駆はしいのて・日水の醫學 

者連は眞の 脚氣症の原因探究のため大いに 

努あてゐる。

緒方馬士竽は上託報告書においてゲイ从 

ミンBの缺乏によって惹きむ:，される鳥の 

・病氣一それな博士爭IX白米病ご呼んでゐ 
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mdicinistoj supozis ke la kaŭzo de 
beribero estas la manko de vita- 
mino-B. Sed nuntempe la hipotezo 
estas tre dubinda kaj japanaj medi- 
cinistoj klopodas eltrovi la veran 
kaŭzon de beribero.

En la supre nomitaj raportoj D-ro 
Ogata kaj aliaj t raktas pri la mal
sano cc birdoj kaŭzita de la manko 
de vitamino-B, kiun ili nomas 
“ rizmalsano/' kaj per eksperimentoj 
ili mezuris la kvanton de vitamino-B 
rezervita en organoj ĉe beribero kaj 
ĉe rizmalsano kaj post la komparo 
de tiuj ĉi kvantoj ili trovis ke la 
rizmalsano kaj la beribero estas tute 
apartaj kaj ke la manko de vita・ 
mino-B ne estas la ĉefa kaŭzo de 
beribero. D-ro Sejho Nisi, pro
fesoro de anatomio de la sama univer
sitato ankaŭ lastatempe en Esperanto 
publikigis sian laboron pri “ la 
ĝenerala diferencigo de Ptrunko- 
muskolar〇.,, (2-a raporto).
口 raporto troviĝas en la i-a 

kajero de la 3-a volumo de u Folia 
Anatomica Japonica,'1 monde fama 
bulteno de ana tormaj laboraĵoj, kaj 
ĝi traktas pri la diferencigo de 
Ptrunkomuskolaro ĉe amfibioj, rep
tilioj kaj mamuloj.

Ni estas tre fieraj ke ni povas 
sciigi al tutmondaj samideanoj, pre
cipe al medicinistoj, tiujn ĉi imitin
dajn klopodojn de niaj pioniroj.

Glora la celo. sankta Uafero^ 
La venko—baldaŭ ĝi venos ; 
Levos la kapon ni kien fiero^ 
La mondo ĝoje nin benos.

—Zamenhof —•
------ 〇一〇—〇-------  

ろーーについて論じ實驗によって脚気症ミ 

白米病ざの兩者に4けろ臟器中に保存され 

たウ•イタミンBの證を测足し兩方の虽:な比 

较研究の後白米病ミ脚氣症さは同一の症状 

でなく別ぐのIのでめって ゲイタミンBの 

缺乏が決して脚氣症の主原因ではなし;ざ 

な閘明したしでのあち。

同大學替坚部解剖學敎授常墜博士西或甫 

先生も亦最近エスペラントて叩艦幹筋肉系の 

一般分化に就いてのj研究を毀表された（第 

二報告）。

同報告札『フォリヤ•アナトミカ・ヤ・・二 

力』（解剖に關すみ研究衆跌我表のもので二 

れ又世界的刊行物でわろ）の第三輯第一冊に 

載せられたしので兩棲類爬虫類哺乳類にち 

ける艦幹筋の分化を論じたLのでわ〇〇

我ぬは二れら先人の學ぶべき努力花全世 

界の同志特に鲁舉者に告げ得ろ二ミを大亠 

な誇りざすろしのて・わる。

赫。たろ哉我H的神塑なみ哉我任修 

やがて勝利は來らん我答が頭上に 

我等誇りもて頭もめぐろ日 

全世界全人類我等な祝禍せん

ーザメンホフ—

-------〇—〇—〇-------

此記事を新聞雜誌に轉載せられ

むこごを望む。

エスペフント

やさしい讀み物
松崎克己著。四六半玆約八十页。定價十五 

錢.郵稅二錢。十部以上一割引。語舉の證證 

は『文法』でい得られぬ.多くの『語法』な烦 

みにわる。木書は興味ある物詰笑話等二十 

二篇な懇切丁寧に註解し且つ對譯を附した 

初學必誼の侶伴でかる。

Gazetoj estas petataj represi 
tiun ĉi gravan artikolon !

-k
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エスペラントの飛躍的進展

重大三國際會議

、、〔科學一商工〕

五月十四五、六日、パリーに於てエスペラ 

ント普及上一新紀元も劃すべき重要な國際 

會讎が二つ同時に開催せられた。-11
純正及び應用科學にエフ、ベフントの使用 

に關すち國際會議。

他は *

商業及工業にエスペラントの使用に期す 

み國際會議

であろ。第一日は晚ソ〃ポンヌ大學大EI形 

講堂に於て兩會議の發會式む行ふ。世界的 

有名な醫化學者にして佛國科學々士院會n 
シャー丿レリシェー敎授司會し科型。士院會 

員えニエ,レペノレテロト、無電の世界的權威 

者裁卑®士匕工ルブレー氏、パリー廉業會 

議所主計アンドレエホーアー氏等の演説わ 

り、テアトル、ド、ロペラ座のドムーチェガ 

夫人及びムラノ氏の音樂が花をそへたC

第二nの晚はバリーエスペラント會の兩 

會議出席代表貝招待會がわち。第三Hの晚 

には兩議會台同の祝賀會がバリー定期市 

(foiro)に於て催された。

科舉會議の方“サンシャック街の海洋研 

究所(Instiluto Oceanografia)に開かれた〇 

出席者はスベイン政府代表有名な技鋪T. 
Guevedo,飛行家 E. Herrera,ペ”ギーの元 

老院議R Lafontaine, American Societv of 
Mechanical Engineers, ロ ンドン Physical 
Society代表等約百名出席。なほ佛國T學獎 

勵協會 Association Francaise pour FAdvan- 
cement des Sciences,佛國 土木エ師協會 As
sociation G6n^rale des Ing6nieurs des Travau 
Publics des l^tat佛國工業奨動協會SociOtG 
d^Encouragement a Vlndustrie Nationale 其 

他知名の佛國學もが會議の後援者さむって 

ゐろ〇

〔ラヂオ〕
四月十四日から十八日まで巴里に於て 0

際ヲチ亦ファン會議が開かれた。第一日处 

曜E!は佛國ヲチ丈俱樂部會頭Ed・Belin氏 

司會の下に巴里理科大舉に開かれ、出席二 

百五十名・約二十二箇國が代表された。討議 

演説は英佛語でなされ、英語への通譯□仞 

人しeon氏ヽ佛語への通譯は某英人がやつ了: 

がおまりの迷譯に各本國人の物笑5るの

みならず屢〇論點や用語不明のためつまら 

ぬ議論に時を空費した。會議の主耍問!S" 
國際ラヂオファン同盟の設立ゝファンの間 

の試驗及び二途送信の國際組織.ファン及 

無線電信送信間の波艮限定・呼び出し及び

中間信號の改tn 際補助語の採用であっ

T：n各問53に對しては夫。特別委豆會が繼

Wれ、その結果ソ本會議で討論せられたの 

であち。

國際補助語採用に服すち特別委員會は四 

月十五F!に開かれEd・Privati士が議艮に 

P. K. Turner 氏及 Nordin 氏(idisto)が副議 

長に.H. A. Epton氏が幹事に選エれゝ十 

五阈代表出席(一阈一票)、先づ無線電話及び 

れ信に國際語も必要するや 否やが議せられ 

たが.牯局電話に就てのみ考へろ二さ、し、 

電信には共用すべき言語のない場合之に準 

ずみニミに滴昜 致し 提議された英語、エ 

スペラント、イード及インテ〃リングワ I- 
SVCの討輪がわった。スキーデンの委員li 
本問虽も取問家に諮問するこさゝし二年後 

の次回會睛まで延期すちニ 5主張 い：が、 

數氏は緊急重大でわちさて延朝に反對し十 

三票賛成、保留二票、反對無票で廷期反對に 

決定。次で三人造國際常に就て長い討論お 

リ.遂に十三票對一票(別に保留1票)でエス 

ペラントを採用するこさに決定された。決 

議文は

『第一•回國際ラヂオファン犬會は言語の相 

違に依て國際交通に惹起される不便を洞察 

し、國際無線電話通信及ぴ送信・並に雜誌新 

聞及び諾會議の抄報又は飜澤に對する補助 

語ミこてエスペラントも硏究し使用する!

ミをisあろ』 .、〇

なほP. Corre t善學樽士の無線電信方面に 

對する附帶推薦提案は時間な3ため翌日第 

二會台で討議されるニミになった。十六B
の第二會合にはむほ四ケ國(日本も)參加衍 

り、前日不參のア〃チェンチン.日本及痂逸

代表は前日の決議に賛成の旨却述べ、つレ 

一博士提案の討論に入る。十二票對二票.保



[7 J LA REVUO ORIENTA 125

留一粟で炎の決議ね前記決瞎養の第二項さし 

て追加する二ミに決定。

『本推薦は國語花以て通信者が互に了解す 

あ術な3場合無線電信にも準用dれる』

次で副議艮Turner氏は本會議が旣用二國 

語过业んでエス乂ラントな補助語ミして垛 

用し其の報告缶公表し、早速エスペラント 

實用にこりか\るべしさ云ふ提案をなし、ハ 

對五票、保留一票で更に次の決議を第三項 

きして追加決定：

『本決議に基き當會議はエスベラントね旣 

用國語の外にその補助語ミLて採用す』

ーもみに特別委員會を通過せしろられた 

エスペラント案は十八Uの本會議にかけら 

れ、先づ委員艮プ')ウ•ア博士は辖別委員會 

の經過む佛英兩語で報告し一般討論に入ち 

や、スキーデン代務ノルディン氏(イディス 

卜)は英語で委員會に於けろミ同樣の延靭說 

みくりかへしエスペラントをけむしイード 

の優れるを説きゝDe Guesent氏之な佛譜に 

通薛す。コレー博士は之に對してAmerican 
Radio Relay Leagueが去年八冃になした工 

スベラント採用の決議な紹介し、エスペラ 

ント及イードの吹良ざ稱する新風際語二十 

の名を誼みあげ、业暮はまた4互同志夫。 

の改良であるミ唱へてゐるミすつばぬいた 

のには一同大に面白がった。

他のスヰーアンの代表は英語採用を主張 

し自國のファン□皆英語む知ってゐち故工 

スペラントもイードしいらぬさ、むしろ前 

記同風代表ミかちわふ主張をした。

更に議論がつ户いたがヽ・ランダ代表イ 

スプノレエッケ,レ氏はエスベヲントで演說し 

プリゲア博士之花佛英語に通薛す。次でヲ 

イブン氏の英語賛成、グレンカムブ氏の工 

フ、人ラント賛成演説わりヽ最後に我が外畅 

事场官宇佐美珍彦氏は立って流锡なろエス 

ペラントを以て日本に於ては英語はむづか 

Iい爲め決して一般には用ひられて居らぬ、 

エスペラントはやさい、から大にもてはや 

されて居るミ喝破し、討論終結、投票の結黑 

第一項は十二對ニゝ第二項は十四對二、第三 

項は十二對五票で終に採決されてし去った;

本決議採用は吾〇から見れば當然の成り 

行3过は云へĤスベラント普及促進にt f：

らす好影響は偉大なものて・おろう〇

エスペラン十定時放送

〔其一〕

目下エスベラントの定時ラ半★放送をし 
てゐるもの。〔〕中は波長、メート，レ、及 

電力、キロワット。時刻は英國夏季非刻む 

示す。

◎丁抹。

Kopenhagen〔775;1〕水曜日 9.30 p m、 

三十分間。

◎佛遢

Paris: Ecole Sup・ des Postes (PTT) 
[458; JDカール敎授エスベラント講習、 

木暇、8 p.m・
Paris: Radio-Paris (SFR)〔1750; 5J 

コレー博士エスペラント講習.日礙日、 

8.15 p.m.
◎獨逸

Berlin: Vox Haus〔505;1}Ĵ ケ ノレック氏 

エスベラント講習、土曜305 p.m.
Frankfurt-am-Main [470 ; 6Ĵ ウ 7レパン氏 

エスペラント講習・金曜7 p m.
Koenigsburg〔463;1Ĵニック氏必シャツ 

タト氏ヱスベラントSS發、水!曜及土曜.

7.30 p・m・
Koenigswusterhausen〔1500; 5〕エスベラ 

ントブログ・ラ—セ;0 Rfi1210 p.m・
Mŭnchen〔458 ;lĵコツ;K氏エスベラント 

講按、木曜5.30 p.m・
Munster〔410, 2|ĵアドリアン孃エスペラ 

ント需義、水曜1〇 P・m・
Stuttgar t〔443 ;1}]フォークト氏エスペ 

ラソト講習、木曜日7.30 pm.
◎伊太利

Rome: IRO〔425: 2£!エスペラント講 

習•月 Rfi 9.15 p.m.
◎ ロシャ

Moskva中央無電局[4503エスベラント 

講習、金瑚7 p.m.
◎スベイソ

Barcelona: KAJI〔325; 0 6〕ドメ ネック 

氏エスベラント講習、水曜9 p・m・
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ALVOKO AL JUNAJ 
SAMiDEANiNOJ

〔若き同志端人へ〕

ĴMacue Morita
Estas ne tre malofte, kc mi aŭdas 

de samidcaninoj en diversaj lokoj, 
ke ĉie troviĝas tiel malmulte da 
samideanino], kaj ili ne povas ĉe 
esti Esperan taii kunsidon pro tio, 
kc ili povos apenaŭ trovi sami
dean in oj n ĉeestantaj n. Mi povas 
simpatii ilin divcrscncc. Eĉ tia 
nejunulino, kiel mi, multe hezitis, 
antaŭ ol mi decideme iris al Espcr- 
anta, kunsido, kie troviĝas neniu 
alia samideanino. Mi komencis 
eklerni Esperanton antaŭ kelke da 
jaroj, kaj nun bavas pli ol dek 
samidean inoj n ゝ sed antaŭ nelonge 
sintrovis treege malmulte da sami
deani noj, Oni facile povas diveni, 
kia estas stato de samideaninoj en 
aliaj lokoj •

Se foje juna samideanino aperos 
ĉe kunveno, ne nur ŝi ne estas rice- 
vatd samideane, sed kiel sur la unuan 
fremdlandanon aperantan en inter^ 
monta vilaĝeto, sur ŝin ofte oni 
ĵetas aŭ flankajn rigardojn, en 
kiuj tro vigas ĉiam scivolemo, ofte 
mokemo, sed tre malofte sem idca ・ 
neco, apenaŭ amikeco.

Nu, junaj samideaninoj, se vi nur 
sidas kaj atendas ĝis kiam samidea
ninoj aperos en via loko, vi perdos 
multe da valora tempo, kiu alie 
donos al vi bonan sperton kaj. pro
greson. Kaj pri tio, mi ne povas 
ne admiri F-inom Jamaguĉi. riu 
juna geniulino tiel frue forlasis la 
teron eĉ antaŭ ol ni en Tokio konis 
ŝin kiel Esperantistinon. Ne mankas 
inter ni kleraj kaj int cligentLij

virinoj, kiuj fervore stndadas aŭ pro 
intereso aŭ pro gusto, sed ne estas 
multaj kiuj kiel ŝi sindoneme kaj 
senlace klopodas por la bono de 
siaj samseksanoj> Siaj n penegan 
studadon kaj noblan karakteron forte 
atestas ŝiaj artikoloj kolektitaj de ŝia 
bona samideano S-ro Len, kaj ili 
ĉiam restos vivoplenaj instigante 
legantinojn al studado kaj klopodo 
por aliaje Poj instrui kaj propa
gandi Esperanton i nter Fomiosa- 

j ninoj, Si tiel sindoneme laboradis 
i sub la despota registaro plena de 

antaŭj ugo kaj persektemo. Por 
! perfektigi sian konon. si ne forlasis 

studadon en malsanlito ĝis kiam 
morto vizitis ŝin.

Kiam ŝi studadis socialismon, oni 
diras, si ne nur ne hezitis ĉeesti, 

i sed eo faris lae ionon eĉ samideana 
kunveno, kvankam ŝi estis unu el la 
plej junaj ĉeestan toj. Ĝis nun ŝiaj 

i samideanoj paroladas pri ŝi kun 
• amo por ŝia sincera amikeco kaj 

helpema samideaneco, kaj kun re
spekto por ŝia klereco, sindomena 
laborado kaj nobla kuraĝo. Sia 
Esperantistina vivo estis tre mal
longa, sed ŝia memoro eterne vivos 
en la koro de la samideaninoj, kiuj 
sekvas ŝin en la sama spirito por 
nia " sankta afero."

Alia fortimigaĵo por junaj kuraĝaj 
Esperantistinoj estas senkora kritiko 
de samscksanoj; eble tio ŝajnas 
bagatela, sed tute ne por la sufer- 
antino. Iu verkisto diris, ke al 
viro estas ofte pli tolereble, kc Dio 
trovu makulon en lia koro ol iu 
belulino trovu trueton ĉe lia vesto. 
Ŝajna bagatelaĵo do ne ĉiam estas 
bagatelaj oe

1 Al tiuj suferantinoj pro malica
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kritiko de samseksanoj mi kune kun
simpatio prezentas tre bonan ek- 
zemplon, kiu helpos ilin. Ŝi estas 
26jara Esperantistino, kiu laboras 
kioi presistino, kaj subtenas siajn

Ŝi laboradasmaljunajn gepatroj n •
de frumatene vespere, kaj
dimanĉo estas la unu sola tago kiam 
ŝi povas ĝui sian liberan tempon 
sub la hela suno. Preskaŭ ĉiuj ŝiaj 
kunlaboristinoj pasigas dimanĉon en 
loko de amuzaĵo kiel birdetoj liber
igitaj el sia kaĝo, dume ŝi pasigas 
la tagon ĉeestante kunvenon aŭ 
laboristan^ aŭ politikan, aŭ Esper
antan . Multaj laboristinoj enskribis 
sian nomon kiel membroj de la 
Societo por gepresistoj, sed ŝi estas la 
sola ĉeestantino ĉe ĝia kunveno.

Ĉar ŝi ne pasigas sian dimanĉon 
ĉe rcstotracio aŭ kinematgrafejo 
kune kun siaj kunlaboristinoj, ŝi 
estas rigardata de ili, kiel fierulino 
aŭ nesocietemulino. Kompreneble 
ni ne povas riproĉi tiujn kompa・ 
tindajn senkulturajn kaj prematajn 
laboristinojn; sed ĉu ŝi ne estas 
kuraĝa pionirino, kiu meritas nian 
admiron kaj respekton ? Ĉu ni ne 
vidas ŝin sanganta inter dornarbctajo 
por kulturi vojon por altigo de labor・ 
pago, mallongigo de laborhoroj kaj 
emancipo kaj liberigo de la katenita 
klaso! En tiu granda presejo ŝi 
sola tiel bataladas, kaj kiam eĉ unu 
el siaj celoj por la bono de la labor
istinoj efektivigos, tiam ricevantoj 
de tiu bonaĵo estos ĉiuj laboristinoj, 
kaj ŝia sindonema klopodo kaj moko 
suferita neniam aldonos al ŝi bonaĵon 
pli multe, ol al aliaj. Tiu, kiu havas 
internan kon vinkon pri sia misio, 
kaj kiu estas fidela al sia principo 
povas esti tre modesta kaj pacienca

eĉ kiam oni nomas ŝin fiera, kaj 
povas ami samscksanojn kun trank
vila simpatio eĉ kiam ili nomas ŝin 
nesocie tema 彳

Nu, junaj amikinoj, kiel ajn junaj 
vi estas, kiel ajn nespertaj vi estas, 
via pura nobla karaktero kaj sincera 
amikeco certe povas forigi, en la 
daŭro de longa tempo, malkompre
nigon, malicon, kaj malamikecon. 
Konsekvence, diferenco de sekso 
faros nenian baron, sed nur plena 
sento de kamaradeco regos ĉie, kie 
geesperantis toj kunsidas, kaj ĉiu 
samideana kunveno realigos minia
turon de " unu granda rondo 
familia.Se tiel fariĝos, iom post 
iom junaj samideaninoj plimultiĝos 
kaj la stranga nenormala stato de 
Japana Esperantujo, ke eE.ne unu 
samideanina rondeto ekzistas kiu 
aktive propagandas dum cento da 
samideanaj rondoj prosperas, ne 
daŭros longe. Mi kuraĝas diri, ke 
al ĉiu samideanino prudento mon
tros kiel distingi inter kunlcrninda 
rondo kaj neinda.

Por &u homo estas neeble 亡viti 
fari malbonon al sia propra karak
tero, kiam li aliajn mokas kaj in- 
suitas. Estas tute neeble humiligi 
aliajn, ne humiligante sin mem unue< 
Estas tre dezirinde, ke en ĉiu loko, 
junaj samideaninoj, antaŭ ol plendi 
kaj ĝemi pri izolita stato, kun paci
enco kaj kuraĝo kiel niaj du admi
rindaj samideanino^, kaj gardataj de 
sia prudento, antaŭen marŝu por 
perfektigi sian konon de Esperanto, 
kaj aktive propagandadu inter sam- 
seksanoj. Bona kono de la? lingvo 
akompanata de sindonema vivo jam 
estas mem elokventa propagandilo 
por samseksanoj eĉ sen publika 
agado. fdailrigota sur p. 129〕

familia.Se
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BIBO IOGRAFIO
（新刊紹介） :.

◎ PRO IŜTAR, originala romano de II. A. 
Luyken;12 oX19 cin.; p. 204; prezo bro- 
•irita 3 Gmk, bindita 4 Gmk; Ferdinand 
Hirt & Sohn, Leipzig; 1924.

エスペラント原作文塹・國際文學に就て 

書人“眾〇公衆の前に説いた。然し實の處、 

風鉛文學に對して遜色のないしのも擧げ丄 

S云はれたら、いさゝか忸怩たらざろ决•得 

'なかった。Luyken氏のPro Iŝtar出で、初 

めて國語文學に拮抗し野るエフ•ベラント原 

作が生まれた芒•云へる。

Lnvken氏がその處女加・作Paŭlo Deben- 
ham （細字227頁）な著しナ:のは旣に十餘年 

前でわった、爾後 Mirinda Amo, Stranga 
neredaĵoの大作花公にし・その度每に構想 

に於ても文骰に於てI 一段の進境を示し、 

腕のさへを見せて來た。諛むに堪龙ぬ文誌 

の譯選な平然さ公刊するものめる一方、Luy・ 
ken氏の如纟シッカリした文藜家のおろは 

持しい。本書は古代のパペ，レを中心ざした 

歴史小説で同市に起った異教、二过に月の 

女神にし•て戀の女神たろ!ŝtarを信仰する 

偶像敎のJehova教即ち一神教倒壊の陰謀 

を経ざ いBetrahの德行者にして 學者たみ 

Omar,同市の妖麗な貴女Zalmuna,實は 

Iŝtar 女神 Z） pastrino Zir-Nana, Omar の美 

しい且つげむけな婢Adaha,智者しemue!等 

の浦人物な緯きしたもので、Zalmnnaは始 

めは Jehova-kulto倒團の目的で Omarも 

魅さうミし讥が.それは眞の恿に疑った。 

Omar （1 kontauvole に妖女 Zalmuna にひき 

づられてゆ; 〇 Omarの友、老しemuelは姿 

をかへてZalmunaの居城にしのび込んで彼 

女がパべ,レの僞像敎首・長等ミ交迷がめり、 

Omarの信仰を覆すため妻子を殺した事な知 

りパベルに赴いた Omar の保誰に®く。 

〇山arな惡する忠婢少女Adabaは更に険謀 

を聞いて主も思よ---念础子や山賊の出沒す

ろアラピアの荒野を物过しせず救援に走る。 

只ペノレでは王过僧侶この間にわだかまろ暗 

gill Leume!にZir-Nanaの眞想を握られた 

事でkrizoに達する。三髙僧の間のみにくい 

j爭閤で最高僧Uzibitum （!喑殺され、そ"は 
!やがて知者老 Leumel|1X.って毀かれ、他 

;の二高僧は透走したのでおるがそれは旣に 

譚かった。Omar 1!それより一足先きに僧侶 

連にせまられてやむなく王は殺害の命令を 

發したわさでわった。狂氣の如くかけつけ 

T： Zalmunaもしcmuelの智も旣に之を救ふ

二过が出來なかった。Zalmunaは自殺てる。 

すべての人の心は傷く。只最もいたいたし 

く傷いた美少女Adabaの心は砂漠の旅で賊 

さ励子の災難から救はれ咒賊の首頒で憊の 

たちにJehovaに歸依した若・ Benoeざ新 

しい燃に再生しT:〇 COssakaJ.
Mi ne ripetos Esperante la arde-laŭdantajn 

vortojn ĉi-supre metitajn en japana lingvo 
pri tiu ĉi epokfaranta originakĵo, pro kiu 
ni, esperantistoj, pova3 jam tieri pri la 
"Esperanta" aii ?>internaciaK literaturo. Mi 
nur trovis negravajn preserarojn : p. 73,lasta 
linio: simpla (anstataŭ simplaj) estis liaj 
deziroj: p・176,1.23: Sia ^anstataŭ ŝiaj} 
malsukcesoj ; p. 225,】・ 28 : igi vin negi (an
stataŭ nei ?) Mi rimarkis; p. 219,】・ 6 ： si 
elŝeligis (du en tiu antikva tempo oni havis 
ian specialan selon, kredeble de formo de 
ujo, el kiu oni elseli ĝas f ne simple deseli ©an 伯? 

©LA SENDANĜERECO DE FRANCUJO, 
unu el la problemoj de Ia paco, tekstoj kaj 
dokumentoj: Andr6 Honnorat;12 X 19 
cm., p・!58 : prezo 5 fr. fr; ,Jノ'IdCe Francaise 
a FEtrangeru 11,Place de la Bourse,11, 
Paris,1924-
休戰丄リヴェノレサイユ平和會議カンヌ會 

議ローザンス會議さらに今日の四國保障條 

約に到ろまで凡ての問lffiの基調をなしてい 

たフランスの妥全保障問ĵgをフランス人の

立場から論じた上院議貝前國務大臣化ろオ 

ノラア氏の著のEsp.澤であろ。從って本書 

はその當時會議に出席しても前後の事情が 

不案內殊にその主人役フランス代表の慾辯

せられてさっぱり自慢のフランス語が

役に立ア:ぬ事も悟った外務省役人业びに新

聞記者連が木に竹も接いだ標な報道古して 

世人なまぎわしめた事情も明にするIの0 

原書は今上述話フランス語自慢連の種なな 
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る! Lo Esp.彈は現フラッスEsp.界の働 

手我 しingva Komitato の Komuna Vortaro 
主任Grosjean-Maupin氏修監の下に廿二人 

の手に成つr:しのでわみが流石はG-M氏前 

後文章の統一を殆ご失はぬここ/>(!見上げ 

たものである。なにしろ我文獻中この種の 

ものが甚だ稀れであるからその導出に當っ 

ての苦心も一方でなかったろう從って或は 

餘りに原文に忠賓でわみミ思はれろ箇所も 

おるが先づstilo ・今後同種の企の參考壬し 

て十二分のものでめろう。あえて一本を网 

際問題に興味な持つ入殊に!の方面にめて 

Esp.語の爲筆を振わfiん人。にすゝめる。

Unu el la plej bonaj fundamentoŝtonoj por 
Esp. en politika rondo, bona materialo por 
estonta laboro samspeca, kvankam kelkaloke 
la traduko estas tro fidela al originalo : troa 
uzo de tempo kies anstataŭigo per simpla 
formo estas preferinda en ordinaraj frazoj » 
(p. 48 1.5 de malsupreĵ oferi (ĉu proponi) 
t p. 68 】. 3 k.t.p.ĵ kontraŭ ian invadon (sen-n) 
lp. 6S 1.13Ĵ malprobabla ;ĉ.i neebla) kunkal
kulante (en-). [Ŝindo]・
©LA LANGUE INTERNATIONALE, 
ce qne tout militan t ouvrier doit connaitre 
de la question, de E. Lantv ；12x 19 cm , p*  
69; prezo 2 fr. 50; eldonejo F^dĉration Es
perantiste OuvriĜre,177, Kue de Bagnolet, 
Paris XXC ;1925.
今日勞働者にさって國際語さしてのエス 

ペラントが必要なろべ》は論をまたぬ，咋 

年オックスフォードに開かれた國際势働教 

育會議が最近勞働者間にエスベラントがぎ 

及され居み狀況の報告ら調製する決議をし 

了:のは宜でわる。木書・勞働者エフ、ヘつソ 
ト畀の花役者しanty氏が勞働戰線の人々に 

网際語運動の實狀を知らせろたちに若し仁 

もので、言語統一に至る過程、過程に於ける 

人道.克識の役目、現存國際語、略史.アメリ 

力の软见は二度わらず——エフ、ベラントの 

成功.エフ、人ラント“生・たる言語也・無產 

階級に對するエフ、ヘラントの効用、結諭咨 

の數率から成り、雜誌や會の一覽表な附连 

さしてゐる。又『國際的爭議に川意すち化ウ 

感際語エスユラントを學ペ』さ云つ讥運転勞 

働国際聯盟のナタンス氏、『エスベラント創 

造者な偉人たらし^r:所以"あらゆろ眞の 

天才さ同樣にザメンホフが人造語及運動の 

敦明者过云ふのではなく新時代の强烈む耍 

求を明快完全に解說する先驅者でわったか 

らでt)ろ』ミ云ったロマンローラン、其他,レ 

ナチャソレスキー、パーセル等の肖像ざエフ\ 
ペラント評ざを揷入してめる。tOssakaĵ. 
◎『初移エスベラント講義錄』 Unuagrada 
Esperanto-Lekciaro,塑川善曄;12,5 X 18 
cm , p. 80, prezo 70 sen;エスベラント敎育 

協會編、東京市本郷凰柬片町一五二新極柬 

協會毀行;1925.
遞に新&東社が通信敎授用きして發行さ 

れ仁騰寫版刷のIのむ新極東協會ノ改訂の 

上印刷に附し弦行されたもので列る。初版 

玄;時recenziしナ:如く三十五課に敎材を配し 

說明も簡にして要領を得てゐろ。〔Ŝindoj 
©INTERNATIONAL RADIO MA NU AL 
d. H・ A・ Epton;10 5x16 cm., p・ 72, prezo 
6 d ; the British Esperanto-Association,17 
Hart Street, London, W.C.I; 1925・
パリーの國際!adio-amatoroj會議に於て 

其の公用語さして 採用を決議さ(I又各地に 

エフ、乂ラントの放送がわちなざ近年エスベ 

ラントはラディー古界にすばらIい勢でひ 

みまって行った。本書はrad istojに對する 

4$別のエス人ラント學習書で簡單な文法康 

習を揭げ、エス英、英エスクチーオ用語字 

典、ラザオ線や部分品の挿衙入り術語集、 

エスベラント用モー丿レス符號・無線電信TF 
號解説爭な附してゐも。來らんざするヱス 

ベラントミラチーナの全勢時代もひかへて 

時宜も得たち出版物と云はn(rむら«〇 

radio amatoroj. |1—本を'T > し〇 〔〇ss.〕

CDaŭrigo de sur p.127〕

"Ni nepre havu “ dolĉajn scien- 
culinojn.,ĵ Ili neniam cstos malpli 
dolĉaj pro iom de povosciado: kaj 
"ora hararo リ neniam friziĝos mal
pli gracie ekster la kapo pro tio ke 
interne estas cerbo."

一T・ H. IIuxley.
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（劭の聲ミ子供の聲が入亂て冏定る。物を打 

つ音。壓迫する音。物の摺台ふ音。器物 

の破れる音。）：

秋田 雨雀

國境 の夜
須〇木要澤

娘の聲。 ....む父さん……早く

來て..…•人殺し••…，•わ、fe.....め わ

あ••…

主人。待て!む父さんは今直ぐに行く!覆 

面・舌の聲。そ二を一歩でし動くさ7共知し 
ないぞ】

主人。磴火を投げ捨てる）皐つなら坠て!

〔主人は燈火を投げ捨て、虞室に突進す 

ろ〇

ヒストカの音。

主人の呻く聲。

舞塞は全く喑い。

長い間。）

第四節

舞臺が少し明るくなった時。表の戶も 

打つ音がすち。 ・

正面さ左手の力•ラス戶から朝日が射し 

込む。

アシリシカ。ニシパ、いつまで嗾てるんだ 

べい?ニシパの家さむU樣晚く照らすだ 

か? '

主人。（荒。しく戶を開く、そして怖さうに 

周圍も見廻はす）やつばり、Lミのまゝ 

だ……（戸に手もかけてま、隣室の方を見 

列はす）やつばり.みんな生きてろ・・・・・・ 

わゝ何んて夜だったんだ!

アンリシカ。（戸も叩く）ニシパ、何してち 

んたべ?ニ、開げて吳れろてや。二议パ

UĴAKU AKITA
NOISTO ĈE LANDOLIMO

(Daŭrigo)

Voĉo de Filino.一 ... Aree ... Patro
• ..t-t-tuj venu... Mortigisto ... ha,
• •• a... a•ハlna-a・a•…

{Intermisksĝas la voĉoj cle Pa- 
trino kaj de infanoj. Balanta 
sono. Premanta sono. Kunpu- 
santa sono. Sono de rompiĝo 
de ilaj.)

Mastro.一Atendu ! Mi tuj iras !
Voĉo de Maskito.一Malpermesite 
eĉ unu paŝon moviĝi de tie !

Mastro.—orjias la lampon^)一Al 
mi pafu, se vi volas !

(^Mastro sin /efas en la ĉambron^ 
humilon forĵetinte.
P寸〇 de pistolo.
Ĝemo de Mastro, 
lute malluma scenejo.
Longa intertempoj

SCENO KVARA

{Kiam la scenejo iom pli lumigas^ 
aŭdiĝas frapado ĉe la ekstera 
pordo.
Sunradio enfluas tra la pordoj 
antaŭa kaj maldekstraj

Anriŝka> —Nispa, kiel longe ja vi 
dormas ? Ĉu Ja suno ja plej 
malfrue brilas super la domo de 
Niŝpa ?

Mastro {ftirioze malfermas la pordon 
kaj ĉirkauen rigardas en terurita 
mienoj — Nenia ŝanĝo, ĝuste kiel 
antaŭe... {Enrigardas en la naj
baran ĉ ambron.kun mano sur Ia 
pordoj Jes ili vivas... Kia estis la 
nokto ? •

Anrisŝka {frapas la pordon^一Mis
pa, kion ja vi faras ? Malfermu
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の家、お日樣笑ってあべいてや。

主人。（戶も開いてやろ。E!光が明るく差し 

込む。）アンリシカ?よく來てくれた。（ア 

ソリシカの手を堅く握る。）

アン、】シカ。（主人の顔を凝視して）ニシパ 

今E!何うし讥か?靑い顔をしてるてや。

主人。アン'9シカゝ火があるか見て奂れ。

アンリシカ。（爐乃火な抵き廻しながら）先 

ういむらてつ。

主人。然うか、央を芒・っさり燃して奂れ。

（アンリシカは圍!a俚に木もつぐ。やが 

て火が燃え上る。）

主人。アンリ莎カゝよく火におたって、己 

れとー一緖に行って吳れないか?

アンリシカ。ニシパヽ何處さ行くんだべい 

や?

主人。己れ过一緖に昨夜死人のわったミこ 

ろへ行くんだ。あの人逹は新らしい雪の 

下になって死んでみだらう……X く溫ま 

って奂れ。

アンリシカ。ニシパ、今日何うかしたか? 

『シャモの心 は二つわる』ってほんざた 

てや。アイヌの心はいって・も一つだ。駄 

目だてや。駄目だてや!

主人。（アイヌの毛深い手を堅く握る、）アン 

リシカ.む前は幸福な人間だI 4削こそ 

ほんミの人間なのだ!

（主人“アイヌをだきかゝへちゃうにし 

ていつまでも離さない。）

---- （幕）-----

S-ro K. Susuki, tradukinto de tiu ĉi dramo, 
veturis en Usonon; lia adreso estas : P.0・ 

ja tiun ĉi pordon. La suuo ja 
ridas super via dom〇.

Mastro {^nalfermas al li la pordon. 
Sunradio hela ・£nvenas brile^— 
Anriŝka ? Bonvenon! {firme 
premas al Aurska la manon. \

Anriŝka {fikse rigardante en la vi- 
sagon de /仏か〇.)—NiMpa, kio ja 
estas kun vi hodiaŭ ? Vi estas ja 
tre pala.

Mastro.—Anriŝka, vidu, ĉu la fajro 
ankoraŭ restiĝas.

Anriŝka (ijiicitante la fajron en la 
kameno.)—Jes, multe da fajro ja.

Mastro.—Ĉu ? Do lasu la fajron 
brulegi.

(Anriŝka aldonas lignojn en la 
kamenon. Baldaŭ ekbrulas la 
fajro.)

Mastro 一Anriŝka, varmigu vin kaj 
ĉu vi ne iros kun mi ?

Anriŝka.一Niŝpa, kien ja ni tros?

Mastro,一Vi iru kune kun mi al la 
loko, kie hieraŭnokte la geviroj 
mortis. Ili ja cstos nun senvivaj 
sub la nova neĝo...Vin plene 
varmigu, く 《

Anriŝka.—Kio estas ja kun vi ho
diaŭ, niŝpa ? La diro, ,,Ŝamo 
havas du korojnu ja estas prava» 
La koro de aino ĉiam restas unu. 
Ni ne povas helpi al tio, helpi al tio.

Mastro {firme premas la harne an 
manon de lci aino^—Anriŝka, vi 
estas feliĉa homo! Vi ja estas 
vera homo!

{Mastro duone enbrakigas la 
alnon kaj tiel restas por longa 
tempoj

一 Kurteno 一•

Box 79, Orange, Texas, U.S.A.
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NUNIEZ
INTER BLINDULOJ

（めくら千人）

Peo/. T. 1100 
（2）

Kompatindaj estas ili, kiuj mem 
fosas sian tombokavone

Ni rompu ilian kategorion. Ni 
veku ilin el paralizo.

Verda stelo brilas pace kaj hele, kiu 
kondukas nin al eterna vero, bono kaj 
belo malgraŭ ĉia ventego kaj ondcgo>

Ne kuŝas paradizo ekster nia 
mondo, sed troviĝos surtere en la 
tago, kiam la tuta homaro formiĝos 
en unu grandan rondon familian !

Oni ne povas ĉi tie lasi rimarki, 
kc mi pli amas naciismon en ĝusta 
senco, pri kiu prave kaj rezolute 
argumentis Grafoj. Futaara （„Fikse 
rigardante la patrujon,^ ĵurnalo 
Tokio A sabi, la 2032-an Jan., 
1925,） ol kosmopolitecon sen pro
funda introspekto.

Cu kiel naciano oni ne povas ami 
alilandanojn, kvazaŭ frato prizorgas 
sian fratinon ?

La naciismo, sub kies masko mili
taristo akrigas ungon kaj kiun mai- 
progresemulo devige alpremas sur 
nin, estas pagamismeca, kian ni di
finitive rifuzas.

Revon aŭ sonĝon mi ne volas 
prediki; idealo sen ago estus utopio 
nerealigebla.

La Esperantismo ne konstruas 
kastelon sur sablo, sed katedron por 
homaro sur la tero.

Gi devas esti antaŭ ĉio praktika 
movado propagandi la lingvon Es・ 
peranto kaj samtempe ankaŭ idea
lisma movado kun homarana ideo.

Unue propagandi la lingvon, due 

sopirserĉi la idealon, kaj denove sur 
ĉi tiu idealo propagandi la lingvon : 
la Esperan tismo fariĝas sur tia re
ciproka inter rila to nedisigebla.

La praktika movado, sur kiu bazas 
sin la Esperantismo, kaj la homara
nismo ideala formas nature ambaŭ 
flankojn de unu ŝildo. Alivorte, 
ĝuste kiel ĉe ĉiuj modernaj sociaj 
movadoj, unu entenas la internaci・ 
ismon kaj la alia la pacifismon. Ciu 
ĉi tiu estas parto de Ttuta ismo, kiu 
ne kompletiĝas per nur unu parto. 
Neniu el ili estas perfekta per si 
mem. Multaj disputoj kaŭziĝos de 
oi tiu punkto.

Grava trompiĝo estas la diroj de 
utilisma pozitivismano, kiuj elpuŝas 
la idealismon kiel gloradmiron senti
mentalan, sed ankaŭ suita estas idea
listo, kiu eĉ ne akceptas praktikan 
flankon.

Propagando de la lingvo antaŭ 
ĉio formas la bazon kaj la homara- 
liismo devas esti la esenco de Fvivo 
de la tuta homaro, al kiu oni nepre 
oferu ĉion de sia flanko.

La Esperantismo ne perfektiĝas-） 
se al ĝi mankas cc unu parto; an? 
baŭ flankoj de la ismo devas troviĝi 
unuiĝante en unu korpo.

La Esperantismo sen lingva pro
blemo estas tro utopia, kion prediki 
neniel utilos.

Konstrui templon idealan sur pra
ktika movado estas en ĉiu rilato 
origino kompletigi la veran ismon, 
kaj la homaranismo estas esenco de 
ĉi tiu ismo, sen kiu neniam sendi
fekta estas la ismo.

Facile estas vidi fenomenon ape
rantan antaŭ niaj okuloj, sed ĉi tiu 
sola ne estas la tuto de la vera homa 
vivo. Ni ne devas forgesi la noblan 
idealon fundamentan. 〔ai卜 25ĵ
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MENDELISMO
Parolado farita ĉe la kunveno de J.E•匚 

kun kelke da aldonoj.

de Hidemiii Oka>

Hodiaŭ vespere mi havas gran- 
dan honoron doni lekcion Esperante 
antaŭ tiel lertaj Esperantistoj kiel 
vi. Mia temo estas, kiel jani anon- 
cite. Mendelisnio, . Hodiaŭa paro
lado estas por mi speciale ĝojiga kaj 
memorinda, ĉar la temo pri kiu mi 
parolos estas elektita el mia amata 
scienco biologio, dum la lingvo en 
kiu mi parolos estas mia kara Espe
ranto ・ ノ

Se vi demandus al iu ajn biologo, 
kio estas la plej prospera branĉo de 
btologio en la nuna jarcento, li sen
hezite respondus Mendclismo. Miloj 
da scienculoj fle plej diversaj landoj 
一scienco ja ne havas landlimon一 

sin dediĉas al la studo de tiu ĉi nova 
scienco, kies fondinto estis neniu alia 
ol Gregor Johano Mendel.

Nuntempe la vorto Mendelismo 
tiel vulgarigis, ke vi ĉiuj konas ĝian 
nome n kaj ankaŭ ĝian enhavon per 
juroaloj aŭ gazetoj, sed, karaj sami
deo anoj, kiu povus aserti ke ĵurnoloj 
ĉiam donas al la legantaro la veran 
komprenaĵon pri sciencaj temoj ? 
Doni al vi la precizan konon pri 
Mendelismo en la plej konciza formo 
estas la ĉefa celo de mia parolado.

VJVO DE MENDEL
Mendel naskiĝis en 1822, en Aŭ

stria Silezio, en Ililzcndorf, kaj en 
1843 enms en la Augustinan mona
hejon ĉe Altbrunn kici novico. Li 
fariĝis pastro en 1848，studis poste 
en Vieno; kaj en 1853 revenis al la 
monahejoa Tuj li komencis sian 
mondfaman eksperimenton pri pizo,

grandan 
tiuj nek 
teorion. 
35 jaroj 
dum tia

kaj post 8-jara senĉesa laborado, pu
blikigis la rezultaton akiritan en la 
bulteno de V naturscienca societo de 
Brunn. Li a ^tr aktaj 〇 ^Kreskaj aj
hibridoj" (Pflinzen-hybridcn) de nur 
40 paĝoj fariĝis poste granda biolo
gia klasikajOe Sed kiam ĝi aperis, 
neniu povis rekoni ĝian 
signifon. Kiuj ĝin legis, 
aprobis nek rifuzis lian 
Mortiga silentado! Dum 
ĝi restis nerimarkite, ĉar 
periodo biologoj ĉefe sentis intereson 
en la evoluadoteorio de Darvvin, 
preskaŭ forgesante ĉion alian. En 
1900, tamen, lia traktaĵo estis eltro
vita preskaŭ samtempe de tri emi- 
nentaj botanikistoj, t.e. De Vries 
de Amstcrdam, Corrcns de Lcjpzigo 
kaj Tschermak de Vieno.

La lastaj jaroj de Mendel ne estis 
feliĉaj, ĉiam kontraŭbatalante kon
traŭ la ŝtataj administran toj kiuj lin 
subpremis pro religiaj aferoj. En 
1884 li mortis plena de indigno, ne 
sciante la famon, kiu estis alvenonta 
al li post 16 jaroj

Kici vi vidas, Mendel estis nek 
profesoro de biologio1 nek granda 
botanikisto, tamen faris tiel grandan, 
eble grandiozan eltrovon en la kampo 
biologia. En la historio de lioma 
civilizacio, precipe de scienco, kui- 
minantaj punktoj estis tre ofte doni- 
taj de nespecialistoj, kiujn arogan
taj spccialistoj nomas laikoj, tute 
same kiel en la historio de artefarita 
lingvo la difinita direkto estis mon
trita de nia Majstro, kiu ne estis 
specialisto en lingvistiko.

Mi forte deziras, ke ankaŭ el vi 
aperu tiel granda laiko kiel Mendel 
aŭ Zanianhof. (daŭrigota' ・

1 Iam li estas instruisto de naturscienca 
ĉe la reallernejo de Brunn.
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PERSISTA STANA 
SOLDATO

頑張り屋の錫@兵隊さん 
アンデにせンのち伽噺 

ザメンホフ博士エス譯

註霹松崎克己

(5) •ヽ

„Kien mi nun venos ?"，li pensis 
,,jes, jes, tio estas kulpo de la 
koboldo! Ha, se almenaŭ la mal
granda knabino sidus ĉi tie en la 
ŝipeto, tiam mi ne malĝojus, se eĉ 
estus duoble pli mallume !“
こぎ二までふれは二りゃ(nun)行くのか 

む!』さ兵隊さん⑴)は思ひました。『そうさ

し，そうこも,これやわの鬼めのせいだ! 

めゝ•せあて(almenaŭ)あの小さい娘さんが 

此處に,小舟の中に居ろ(sidus)のむら(se..., 
tiam', X しゃ(se eĉ)二倍も(difoble pli)暗 

くったって■悲しみはしないのたがねア』 

(iri (歩く本人が本位で)行く

Veni (到みペ㊂地點から見て其窓へ)行く, 

來る

Cu vi nenos al rni morgaŭ ?
明日僕の處へ來ろか

Jes, mi venos al vi morgaŭ・
明B行き(參上し)ませう

Atendu ĝis mi venos・
今厅くから待って居れ

Kien mi nun venos ?
この勢ち・や(nun)何處へ行くこさだろ 

う。

Li estaa kulpa pri tio・
二れは彼のせいだ(彼が惡いのだ)。

En la sania momento aperis 
granda akva rato, kiu havis sian 
loĝejon sub la stratdefluila pont〇.

”Cu vi havas pasporton ?" de
mandis la rato. ，/fuj montru la 
pasporton !"

Sed la stana soldato silentis kaj 
nur ankoraŭ pli forte tenis sian 

pafilon. La ŝi peto veturis pluen 
kaj la rato ĝin s^kvis・ Hu, kici ĝi 
grincigis Ia dentojn kaj kriadis al la 
lignetoj kaj pajleroj : ^Haltigu lin, 
haltigu lin ! Li ne pagis dogan・ 
pagon, li ne montris sian pas
porton \u

それと同時に委をわらはしたのは(aperis) 
大亠むビぶ虽,そ奴は(khi)ごぶ板の下に住 

家花(logejon)もってゐたのです。

て賁樣抿行兔狀む持っちよるかĝざ区“》 

\ま1た。『さっさミ(tuj)見せろ』

然し錫の兵隊さんは默ってゐましたそし 

て餓砲をおほ益。しっかこにぎりしめてゐ 

ま い:。小舟は先へ先へ过(pluVn)走って 

わき，鼠任それを追ひかけました。へッ(Hu\ 
何さまア鼠先生齒さ•しりなし木の片だの朋 

屑(paj Veroj)に向って呼んでゐました二い 

『奴を停あろ・ 奴も停あろ! 此奴は關稅も 

(dogan*  pago n)拂はず,旅券も見せ居らん』

La nego faladis (ĉiam) ankoraŭ pli forte
=fai adis ĉiam pli kaj pli forte.俸は益 〇 

ふりしきち。

ĴNi veoturis sur la ŝipo. 船で航海する〇

(La ŝipeto veturas sur tiu ĉi rivero. そ の 

船は此の川を通ってゐる。

La dentoj al li grincisLi grincigis la 
dentojn = Li grincis per dentoj. 齒き・し 

りなした。

Sed la fluo fariĝis ĉiam pli kaj 
pli forta; jam antaŭ ol li atingis 
la finon de la ponto, li povis ekvidi 
la tagan lumon; sed samtempe li 
ckaŭdis bruan tononkiu povis ek
timigi la koron eĉ de plej kuraĝa 
viro. Prezentu al vi, ĉe la fino de 
la ponto la stratdefluilo falis ĝuste 
en grandan kanalon, kio per li estis 
same danĝera, kiel por ni la ŝipve- 
turado malsupren sur granda ak
vofalo. ；囈^^：

然し谎れ(Auo) CU (Ĉiam pli kaj pli) 
强くなりまい:;旣に兵隊さんはごぶ板の端 

の處まで行かない內に(antaŭ ol li atingis) 
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日の光を認め(ekvidi)得ました;然1.同時 

に(samatempe)匪〇たお(brua)音を耳にし 

まLT： (ekludis),その音れもや(kiu)最も 

勇敢な男子の心聰(la koron)きへし(e3)寒 

からLむら(怖れしむろek*  timegi)に足り 

ナ:ので〒(povis)・去ア考へても御覽なさい 

(Prezentn dvi),ぎぶ板の端の處でビぶは大 

きな下水(kanalon)の內へ丁度(ĝuste)そ、 

いでゐましア:(落ちてゐ仁)のです,是は(kio) 
此の兵隊さんにさって危險むろ二6 丁度 

(kiel)吾〇にとって人瀑布(akvofalo)を逆 

落もに(mal'supre‘D)乘り切る(ŝip1 ventum
ado) のミ同樣てす(same・十,kiel...).

Kevenu antail la vesperigo = Revenu antaŭ 
ol vesperiĝos. F!がくれぬ內に4歸り。

Prezentu al vi i Imagu al vi), mi estas 
en terura situacio sen eliro.まア想像 し 

ても見てくれたまへ，僕・二進三進ゆか 

ぬ(出るに出られぬ)恐ろしい110Kなっ

J ろ 〇

Li estis nun jani tiel proksime, ke 
li ne povis halti. La ŝipeto naĝis 
malsupren, la kompatinda stana 
soldato tenis sin, kiom li povis, tute 
rekte. Neniu povus diri pri li, ke 
li eĉ palpebrumis unu momenton per 
la okuloj. La ŝipeto turniĝis tri aŭ 
kvar fojojn kaj pleniĝis de akvo ĝis 
la rando, ĝi devis droni. La stana 
soldato staris en akvo ĝis la kolo, 
kaj la ŝipeto iris ĉiam pii kaj pli 
profunden. Ĉiam pli kaj pli la 
papero dissolviĝis; jen la akvo iris 
jam super la kapon tle la soldato. 
Tiam li pensis pri la malgranda 
ĉarma dan tis tino, kiun li plu neniam 
vidos; kaj en la oreloj de la stana 
soldato sonis :

,丄a tagiĝo, Ia tagiĝo
Estos mia ncniiĝo!"

彼はもう(今旣にuun jam)非常に近寄っ 

てゐましたのT (tiel..., ke)止まろここは出 

來ませんでした。小船は逆落しに流れてゆ 

迅 かわいそうな(komparinda)錫の兵隊さ 

んは出來ろだけ(kiom li povis)からだをま 

っすぐにいた しました(tenis sin tute rekte)- 
彼が一寸でL (unu momenton)瞬一つした 

(palpebrumis per la okuloj)などビ誰か敢て 

評し彳まませうぞ(povus diri pri li),小船は 

三，四回キリキリまい(turnigis;水が舟べり 

(rando)まで一杯になり(plenigis de akvo), 
沈まんさいおしてゐます1devis droni).錫の 

兵隊さんは首まで水につかって(en akvo)立 

ってゐまし'T：,そして船は益。深く深く沈ん 

で行きましT： (iris... profunden).だんだん 

だんだん过紙はほごれましT： (dissolviĝis)： 
われ水はIう兵隊さんの頭も越しました 

(iris super Ia kapon).その時彼はもう二度と 

遇へ)〇 (kiun li plu neniam vidos)わのゝさ 

"かわいらしい舞姬の1ミを想ひました;す 

みご兵隊さんの耳にひ、・いて來ました—— 

『あかつきいわかつ3丄(tagiĝo)
そは我がむくつき1!』

tiel〜,ke...非常に~なので…

Li estas tiel naiva, ke Ji kredas ĉiun 
homon.彼は非常に村訥なので誰の云 

ふ事で©まに受けろ。

teni sin— teniĝi身を持すろ，•••の態度を 

こる;sinteno = teniĝo 態度

nenio何にも無い:neniigo皆無になろ二 

ざ,む祥しくなろ二ざ,滅亡。

Jen la papero disŝiriĝis, kaj la 
stana soldato trafalis, sed en la sama 
momento lin englutis granda fiŝo.
處が紙"切り裂けまい:(dis^ifigis),そ 

して錫の兵隊さんは落ち込んでゆ3ました 

(trafalis),然しその瞬間に彼なば大4な魚が 

呑み込んでしまひましT： (ekglutis).
i 〔應用作文〕

1. 彼は老て益0隆んだ

En sia maljana エ?〇 li ankoraŭ pli 
aktive laboras.

2. なみなみざつがれたゴッブ

Glaso plenigita ĝis la rando.
3. ・ートを流れにまかせて川を下った 

Ni lasis la boaton naĝi malsupren sur
la rivero.

4・彼は借金に甘つ仁けはまってわる

i Li sidas en ŝuldoj ĝis super la ŝultroj^
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懸賞作文被露
（四月號出題）

初 等 科
（1） Mi ankoraŭ ne havas ple- 

^uron lin vidi.（酒卷至弘君）

目にか、ろ』はvidi iunでrenkonti 
iun （行9合ふ,出遇ふ）ではない〇 renkonti 
amikon survoje =道で友逹に遇ふ;renkonti 
malfeliĉon =不幸な目に遇ふ;Kie ni ren
kontigu ?T可處で4會・ひ致しませうか;ren
kontigi vizaĝon kontraŭ vizago kun iu = （S 
然にも）鼻をつき合はせろ。又koniむ使っ 

た方しおろがkoniの意味は次の通りであ 

2> 〇 koni iun =誰。な知ってゐる;konatiĝi 
kun iim =知り合ひになる;koni la aferon = 
英の事仁熟知してゐる答。『…した二ミがご 

ざいません』は丁寧な言葉だからne havi 
plezuron （aŭ honoron） iun vidi とすべきで 

めら〇

（2） Mi tre volus lin vidi, se vi 
bonvolus （esti afabla） konatigi min 
al li. i小杉重太郞君）

『紹介する』は prezenti iun al iu ; konatigi 
iun al iu; lasi iun fari / konatecon kun iu 
等〇『血會する』はvidi: intervidi; rendevui 
（約束して會きす）母である。『•••したい』は 

volus ・でNi volus iri.=行»度い〇『…して 

下さい』は（bon-；volvs で Cu vi ne bonvolus 
havi komplezon （aŭ bonecon） transdoni al 
mi la li bron 寸その御本をむかし遊ばせ〇 

元來„-us«の用法は ⑴假定（條件文）⑵尊 

敬（の疑問でわって此處では共に尊敬の用 

法でわろ。 ノ

（3） 丄patro mortis antaŭ ne^ 
longe. Kaj oni diras, ke tio, kion li 
heredis de li, estas nenio alia ol 
monŝuidoj.

Li perdis la patron antaŭ kelkaj 
tagoj ; kaj famo diras, kc lia here
daĵo estas nenio kroni grava nion- 
ŝuldo. •

『借金ばかりだ』l!『借金の他何もない』さ 

薛すのがい、。『…だそうな』は上に用ひた

ィ也 mi andas, ke…；estas dirite, ke… 等 も

成績表〔優〕小杉重太郞、酒卷至弘（賞）

の兩君。 ・ -

CK）藤井芳雄、オヾ全彌吉、福田み“や・ 
龜井敬治郞、湯淺武進、・kiinŭ （inki爲村 

生の諸君。

〔可〕神戶和子・渡邊慶良.良南.都築喜

三・靑井浩志•菊地保.今泉啓助、深川三代 

助.西川利藏、藤村英夫.石川米子.大棵志

服 久住昌男.川戈憲治.松崎憲、ekzame
nato, 竹內、竹田、Karjo, Ondo, Kenĉjo, 
Verd uleto, nokta^ 〇 MS君。

高 等 科
（第一部）

listas ĉirkaŭ tagmezo en la paca 
tago en printempo. La junaj folia
roj de aceroj forte presis siajn silu
etoj n sur la herbe taron, kiu jam 
sufiĉe kreskis en freŝan verdon. Du 
hundetoj :la patrino trankvile dor
mas tie kun sia infano en la patrinaj 
plaĉaj brakoj pro fiicila laceco de 
ludoe Sur iliajn nigrebrilajn haŭtojn 
flirtas du-tri petaloj de ccrizfloroj・ 
Venteto ekblovas. Ekŝanceliĝas la 
ombroj de P arbustoj ■ Ekkvakas 
ranoj. La patrina hundo, kiu ekskuis 
al si la orelajn loboj n kun facila 
movo, ree sin allasas en ĝuadon de 
dolĉaj sonĝoj•

『新楓の齡緊く』はĵeti sian ombronさ譯す 

二芒も出來、『二つ巴にねてゐる』4 kuŝi unu 
kim la alia; dormi flanko ce flanko でいゝで 

せう。”kreski en freŝan verdon11 （[『綠滴る 

ばかりに…』『水。い、綠に…』『新綠鮮かに 

・・』の意味で若葉の繁り行く樣の形容にはい 

ゝ芒思ふ♦〇

成織我〔良〕木全彌吉、都築喜三（賞）• 

前川周治、深川三代助、小杉重太郞、ABK, 
Ondoの蒂君〇

〔可〕大森志郞、久住冒男、小池英三.£ 

;井芳雄.川又憲治■渡邊慶良、竹田.K-
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Marono, Kenĉjo, J, Sakurai,湯の町生の 

赭君。

自由作文はハ月號に被證すろ筈でわち。

採點Ĵ問腿の質如何に關らす其の出來方 

I:よって僵艮可不可の四種に大别する〇答 

案は應募規定に違反すみもの“受付けぬ二 

ミにする又高等科で!£以上の成績を取み方 

の初爭科の答案も亦同じでわろ。〔王且陳生〕

懸賞作文課題

初 等 科

（1Ĵ君“そのニミむ言はなかつ仁のかい。 

い、え・苜ひまい:こI 〇

（2） 私に鈍眾を奂れア:のは此の方で“な 

くわの方でした"

（3） 今度の先生はあまり早口に喋るので 

何ね言ってゐるのだ0さっぱり解らわ。

高 科

堤下に灯がぼつりミ點く、弘屉寺の踵が 

鳴る.隅田川は對岸の淺草から醫れそめて、 

待乳山炉ホに沈んで.8¢音のSU五或の曙 

I搔3消さnあ。花川戸、今尸、檢戲の夜の 

幕は張られて家々から洩る、燈火の凉しげ 

に水の流る、樣の美しさは.この向島の命 

である。（田村酉男絃朕夜話一夜の東京 

113頁より）
（第二部）

エス語自由作文課sa『夕凉』文體及字數に 

制限むし。締切七月末日。

規 定

高等科第二部の他締切・七月二十H限り。 

答案は中判郢洋紙に一行置きに書くこさ。 

各科各部用紙な異にするこミ。學會內懸賞 

作文係宛の二ミ。賞三名。〔わし生〕

海外槪况
◎世界最大の百科辭典たろEnciclopedia Es
pana （スベイン語）は旣に各冊二千頁で四十 

卷まで我行され、なほ十五乃至二十卷で完 

結されらのでわるが、各語に“佛英伊拓ホ 

ノレトカ・ノレ、カタノレナ語及ぴエフ、人ヲントの 

譯語がつけられてゐる。

©Kdln の Gimnazio ĉe S t. Aposteln の學生 

Theo Dohmen氏炉らの來狀によるミ拓逸で 

“エスベラント語な知れち敎師の居ろ中誓 

學校では出來らだけエスペラントの講座を 

設け^さ云ふ法令が出た。同氏の學校では 

D-ro Dieninghoff氏がエスペラントの敎授 

な受描ってゐあ由。そして『日本の中警學汝 

でしエスベラントを必修科目ミしてゐます 

か』ミの質問・少・恐縮。

JAPANA DELEGITO 
ĈE LA DEKSEPA

S-ro Teizo E zaki, asist-prof de 
Agronomia Fakultato, Kiuŝu Im
peria Universitato, kiu nun restas en 
Franc ujo, ĉeestos la Sepan Univer
salan Kongreson kiel delegito de 
Japana Esperanto-Instituto. S-ro 
Kogccu Niŝimura cl A jabe ankaŭ 
ĉeestos la Kongreson kiel delegito 
cle Oomotoismo.

第十七回萬國大會

出席日本代表

本夏ズヰッツ/レジェネーウ•に開かれる第 

十七回萬网エスバラント大會に佛!a滯在中 

の九州帝國大學農學部助敎授江崎悌三氏に 

乞ふて我が日本エスベラント學會代表さし 

て出席していたいく二さに心願ひしまし7:〇 
西村光月氏は大本敎代さ表てし同人會に出 

席のためH本な出發也られた。
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芥川龍之介

二つの手紙

（前歸の續・）

二れで見ろミ、Doppelgeangerの出現は、 

死を谗告すろやうに思はれます。が。必丁 

しもさうIエかりとは限りません〇 Dr・Kerner
II.ディレニウス夫人ミ云ふ女が、六歳に

なb自分の息子ミ夫の妹ミ三人で、 黑い着 

物を著た第二の彼女自身を見た時に、何も 

變事の起らなかつ亢爭を記錄してゐます。 

これは又ゝさう云ふ現象が、第三者の眼に 

も映じら壬云ふ、實例に力:りまdう。Sti卜 
Ung敎授が擧げてゐみトリッブリンミ云ふ

ワイマア，レの役人の實例や、 彼の知ってゐ 

あ某M夫人の賓例い やはり、この部類

ものではこ・ざいませんか。

更に進んで、第三者のみに現れたドッべ 

ルゲンゲルの例む尋り去すき、これも亦決 

して稀ではございません。現にDr. Werner 
"身もその下女が二重人格を見たさう，でご 

ざいます。次いで・ウ*厶の高等裁判所長  

のPfizerさ中す男“.その友人の官吏がゝ 

ゲッティンゲンにゐる息子の姿を、自分の 

豁囁で見たざ云ふ事實に、确か證明花與へ 

て居ります。その外、「幽遁の性質に關すも 

探究」の著者が舉げて居りますカムパアラ 

ンドのカアク目ントン敎會區で、七課の少 

女がその父の二重人格を見たi云ふ實例や 

「门然の晴黑面」の著者が學げて居りますH
某さ云ふ科舉者で翦術家だつ了:男が・千七 

百九十二年三月十二Hの夜、・その叔父の二 

匝人格を見たミ云ふ實例なビを數へました 

ら・恐らくそれ“、夥Iい數にヒる事でご 

ざいませう。—•“ 一こ

講習用書
ノ小坂猾二著。四六版六十餘页。怎價五十 

錢、郵规二錢,十部以上割引。文法及練百二 

十四頁、讀本三十餘頁、音符二曲ハヽやしく 

もエスペラントも 學んだと云へるに必要な 

知識を授けろ標準的講習用書でめる。

RJUNOSUKE AKUTAGADA

DU LETEROJ
Tradukita de H. Koji.

(3)

Laŭ la supraj ekzemploj la apero 
de „Doppelgaengern ŝajnas esti la 
antaŭsciigo de niorto・ Sed la afero 
ne ĉiam iras tiamaniere・・ Dro Ker- 
ncr skribas, ke kiam S-ino Delenius 
vidis la duan sin mem en nigra vesto 
knne kun siaj sesjara filo kaj bofra
tino, nenio stranga okazis. Ĉi tio 
povas esti vivanta, evidenta ekzem
plo, ke tia fenomeno estas videbla al 
krompersonoj ankaŭ・ Okazoj de 
Tripmann, \Veimara officisto； kiun 
priskribas Prof Stilling, kaj de S-ino 
M.,lia konatulino, ankaŭ devas esti 
enklasigita en ĉi tiun specon •ゝ

Kaj plue kiam ni serĉas la ekzem
plojn, kiuj aperis nur al kromperso*  
noj, ili ankaŭ ne estas maloftaj・ Oni 
diras, ke Dro \Verner mem vidis la 
doppelgaen^er de sia servistino・ K" 
Pfizer, estro de 1'supera juĝejo en 
Ulm, danas firman certigon al la 
fakto, ke li vidis en sia stuci ĉ ambro 
la figuron de sia filo, kiu tiam estis 
en Gottingen. Krom tiuj la okazo, 
citata de V aŭtoro de MEsploroj pri 
la Naturo de Fantomoj,a en kiu sep
jara knabino en la paroĥo Carcling- 
ton, Camperland, vidis la doppel' 
gaenger de sia patro, aŭ la okazo, 
citata de V aŭtoro de „Mallumaj 
Flankoj de FNaturo,^ en kiu iu II, 
sciencisto kaj artisto, vidis la doppel- 
gaengcr de s?a onklo en la nokto de 
la 12-a de Majo, 179务 —se oni kab 
kulas ilin kaj similajn, la ekzemploj 
estos kredeble ja multenombraj...

* {Daŭrigo)
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ENLANDA KRONIKO
:(內地普及だより) ；

◎TOKIO・一Je 15-a h.,la 14-an de 
Majo Iĉiko Verdstela Klubo de I-a 
Nacia Kolegio okazigis en klassa- 
loncgo propagandan kunvenon ; 
rolis S-ro inĝ. K. Ossaka kaj Prof 
D-ro Se Nisi; post la paroladoj 
oni havis tre gajan tepartion de la 
studentoj kun S-roj Ossaka, Ino-, 
ue R. Hasegaŭa, kaj H. Oka, gradi
gitoj de la Kolegio.—Iu Dai-Nippon 
Bunka Gakkai (Japana Kultura Iロ・ 

stituto) ĵus fondita volis organizi 
Esp. kursom kaj sin t umis al nia ĵ. 
1£.1.kaj S-ro T. Juri, nia sperta 
komitatano, bonvolis preni sur sin la 
gvidadon de 1'kurso, kiu komenciĝis 
kun ok L de la 19-a, po 2 horoj ves
pere ĉiujn mardon kaj ĵaŭdon, en 
Asocio de Junaj Kristanoj, Kanda 
(YMCA).—La 27-an, la 4-an mcr- 
kredon de la monato, oni havis kuti
man monatan kunvenon de sciencaj 
lekcioj ; D-ro T・ Oŝida faris mikros- 
Ropajn demonstraciojn kaj inĝ< K. 
Ossaka parolis pri aŭtomataj kupliloj 
de fervojaj vagonoj kun la elmontro 
de modelo.—La katastrofo de 1'jaro 
1923 forbruligis ĉiujn taŭgajn pu
blikoj n domojn kaj neebligis al ni 
aranĝi propagandan kunvenon por 
preskaŭ 2 jaroj• Tio estis ja granda 
bedaŭro por Tokiaj samideanoj, sed 
la urbego estas progrese rekonstrua
ta, kaj en Tcidai Bukkjo Seinenkai- 
kan (Asocio de Junaj Budaistaj Uni- 
vers让atanoj)，Ilongo, posttagmeze 
Sabaton, la 6-an de Junio, oni okazi
gis publikan kunvenon de paroladoj. 
Ĉar estis en pluva sezono kaj la plu
vado ne permesis al ni ?,traafiŝiu la 
stratojn ĝis ĵaŭdo, ni tre timis, kc ni 
ne havos bonan sukceson. Tio ta

men estis nebezona timo ;la salone
gon plenigis 250 auskultantoj. La 
programo estis :

Malferma parolado, de D-ro K. Nakamura. 
pBadio kaj Esperanto,u en Esp. de iug

K. Ossaka sub la lerta interpretado de 
S-ro II. Ŝuzui, stud. de Imp・ Univ.

„Strukturo de Esp.u de S-ro Masuzo Ino- 
ue, fervoja oficisto.

刃Alpreno de komuna lingvo jior )a servo- 
de sciencoj^ de D-ro Masataka Murata.

„Pri kampoj de F internacismou de S-ro 
Uĵaku Akita.

Ferma saluto de S-ro Mamiĉi Hori, ju
gisto»

Tiu sukceso certe kuraĝigis Toki- 
ajn samideanojn preni pluajn paŝojn 
por la propagando en la proksima 
estonteco.一Tiun saman vesperon 
oni havis vere agrablan vesperman- 
ĝon : ĉeesks 35 ges-oj (7 esperantis- 
tinoj); partoprenis kiel gasto D-ro 
Masataro Saŭajanagi, fama edukisto, 
parlamentano, kiu multe favoradis 
Esp. movadon kaj klopodis pri nia 
petskribo pri-Esp-a celaParlament〇. 

Ĉe la deserto, post flua parolado de 
S-ro Ossaka en Esp. D-ro Saŭaj- 
anagi raportis pri siaj estintaj sinte
noj favorantaj por Esp., kiam li estis 
en eksterlandoj kaj bedaŭris, ke li 
estas tro maljuna por lerni la lingvon 
kaj ke krom tio li ne havas volon 
ĝin lemi. ID-roj Asaziro Oka kaj 
Ramstedt faris tre spritajn parola
dojn en elokventa Esp. aludante, ke 
ellernado de Esp. ĉe maljuneco estas 
ebla. Junaj s-anoj kiel Suzui, J. 
Ŝibata, H・ Kuraci, ankaŭ ne lasis 
okazon lin admoni, riel vespere 
tre gaje forpasis.—De la 9-a de 
Junio Japana Kultura Asocio mal
fermis la duan kurson sub la gvido 
de inĝ. Ossaka po 3 horoj vespere 
ĉiujn mardon kaj ĵaŭdon ; ĉar kiel 
supre dirite, la unua kurso ne estis 
bona sukceso havante nur 8 L, pro
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simpatio S-ro Ossaka, spite cle troo
kupiteco pro niaj aferoj, prenis sur 
sin la gvidaton de la dua por kovri 
la monperdon sufer让an de tiu Kul
tura Asocio;la nova kurso akiris 
18 L— •
◎MACUZAKA, Mie-ken一Espe
rantan kurson por komencantoj oni 
aranĝis de la 24de Aprilo por 
semajno en ĉitiea komerca lernejo 
kun pli ol 30 lernantoj• Post tiu 
kurso S-ro Mar u jama gvidis tiujn 
kursanojn uzante la libron ;>Esp-ta 
Kurslibro de Jagi en ĉiu lundo kaj 
ĵaŭdo・ (Raporto de S-ro T・ Ŝioi)・ 
◎N AGOJ A—Unue ni reportas, ke 
”Ligo de Nagoj a Esperanta studen- 
tarou ŝanĝis la nomon ,,Esperanta 
Federacio de Nagojaj Ctudentoj/^ 
kiu nun konsistas el du komitatanoj 
—S-roj K. Nakauĉi kaj J・ R・ Katoh 
kaj sennombraj federacianoj, seci ta
men tre vigle movadas :—Ni decidis 
aranĝi kurson por komencantoj po 
kvar fojoj ĉiujare laŭ la sezonoj kaj 
sub la aŭspicio de ĵurnalo Nagoj a 
Ŝimbun，S-ro Katoh gvidis „la vin- 
tran kurson" (22-27 de Jan.) kaj 
S-ro Nakauĉi la printempan kurson 
(6-12 de Aprilo) 一しa 15-ap de Fcbr. 
vespere ni aranĝis en Bunka-Ĉaja 
adiaŭan kunvenon por la komitata
noj, kiuj baldaŭ forlasos la urbon, 
gradiĝinte de lernejo・ Se ni citas 
iliajn nomojn, ili estas S-ro Itoh, 
stud・ de Nagoja leknika Kolegio 
kaj S-ro Kozo Fakahaŝi, stud. de la 
Oka Nacia Kolegio. Bonŝance sa・ 
mideano K. Nakamura cl Tokio 
tiam vizitis la kunvenon—La 14-an 
de Aprilo vespere ni aranĝis kun
veno n por la datreveno de P mortiĝo 
de D-ro Zamenhof en Studenta 
Klubo kun 20 ĉeestantoj :一しa 19- 

an de Aprilo posttagmeze pensantoj, 
artpentristoj, Esperantistoj, socia
listoj kaj poetoj k.c. kunvenis en 
Studenta Klubo por aranĝi parolad- 
kunvenon pri la temo ,,Pri la nova 
vivo." S-ro Nakauĉi faris parola
don en Esperanto, kiun interpretis 
japanen S-ro Katoh. Fine ĉiuj cs・ 
perantistoj hore kantis nLa Espc- 
ronu kaj 沙Tagiĝon"一Ĉiun mardon 
vespere en Studenta Klubo ni aran
ĝas ^Esperantan Lekcion" por ur
banaj samideanoj.
©NAGASAK! 一 Nagasaki E-ta 
Societo aranĝis propagandan kunve・ 
non en la 30-a de majo. Aŭtoroj :— 
S-ro K. Ueda, Prof. T. Ito, Prof. H. 
Asada, Prof. II Osi nia, Prof. Fuji- 
saŭa.
©HIMEĴI—S-ro J. Kijono fondis 
Esp-tan Grupon en Ja 22・a de majo 
en Himeji Nacia Kolegio.
©TOBATA一En la 31-de majo la 
Esperanto-!7ako de Budaisma Savad・ 
istaro aranĝis propagandan kurson 
en Urboj lobata，Uakamacu, Kom- 
pirajama, kaj Jahata< (Raporto de 
S ro Nakaniŝi.)
©TOMIOKA一Inviti nte S-ron J. 
Niŝikaŭa el Jokohama, ni aranĝis 
esperantajn kursojn de la l*a  de 
majo Unu en Tomioka Knabina 
Liceo kun 50 lernantinoj, la alian en 
Tomioka Liceo kun decaj nombroj 
da lernantoj ・ Post la kurso en la 
knabina Liceo, dan]? al fervora klo- 
podo de S-ro J・ N居ika&a, fondigis 
esperantista Grupo.(富岡高女工 

ろペラント會)(Raporto de S-ro H. 
Sinohara).
◎TOKUŜIM A—ni denove starigis 
Esp.-Grupon (Toksinta Esperanta 
Grupo) kaj komencis viglan propa- 
gandun movadon kaj kurson subla 
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gvido de S-ra J. Niŝikaria el Joko
hama kun 30 gelernantoj por io 
tagoj de la 24-a de majo.
@BEPPU一La, 4-an de majo ves
pere ĉe la dua naskiĝdatreveno de 
Beppu Esp-ista Grupo ĉitieaj sami
deanoj okaガĝis ĉiujaran kunsidon 
en Kamenoi-IIotelo. Gravaj decidoj 
tiani faritaj estas jene :

Ŝanĝi la nomon de la grupo 
en „ Beppu Esperantista Grupo" 
anstataŭ ,,Beppu Filio de J.E.I."

2. Fari peton al la komitato de 
J.E.L je revivigo de eldono de jar・ 
libro en tiu ĉi jaro.
◎HIROSAKI — Hirosaki Esp-ta 
Societo aranĝis kurson sub la gvido 
de S-roj J・ Naritも K・ Narimi kaj 
M. Takada por semajno de la i-a 
de junio por tieaj komencantoj•

出でたり眞摯な研究書 

エスベラ ン十 

發音硏究 

岡本好次著 
日本エスベラント學會软行

日本にエスペラソト運動が起って滿十九 

無.もう徒にエスペヲント學習の 容易花諄 

張して説き乍ら自らは怠けてゐち宜傑家は 

引込むべき時代になって]い筈でわる。活 

用の時代ヽそれはH本工スベランチストの 

覺礪む耍求し、一層の勉强も要求する。本書 

は菊版ハ號密組み六十餘頁の人著述で或は 

【】本語.或は歐洲語ミ比較し、理論も就»活 

用を教へエスベラン・ドの毀音に就て縱牍に 

論じてゐる。定價五十錢、郵稅二錢。

---------- -------------------

質疑應答
（Lingvaj respo ndoj）

◎小坂氏著イソップ物語に!eciono Unua过 

わり、英語にてはしesson One, T w〇...なり〇 

エス乂ラントにては順痒數も使用すろしの 

にゃ。（松阪初心の會員）。

〔答〕『第何番目の課』の总であろ故順序 

教を用ふる方が正い、。年就なビも亦然り 

でわる:1925«la jaro mil-naucent-dudek 
kvina ・
◎同書二頁三行目にrosoj过有り同語に仕物 

質名詞無・哉,（同氏）

〔答〕無い増はありません。例へばbiero, 
akvo, mono, bovaĵo gミ,或る名詞は物質名 

訓ざU 普通名詞とし用ひられ彳！!・み二ざは 

英語でい司樣です（書通名詞ならば複數形に 

なり得る）。rosoも物質名詞（akvo, mieloな 

ごの類疋 い 敢普通名詞（akvogutoなビの 

類）さも考へらU徉るわけです。類例，

Donu al mi folion da papero・ 
紙（物買名詞沧ー・核下さい。

Skribisto simple transkribas paperojn・ 
---- 〔兀・L. Zamenhof'） 

書記は單に書類な寫す。

Zamenhofの釋舊約龜書出埃及記に次の二 

文わり:

La tabernaklon faru el dek tapiŝoj, el 
tordita bisino, cl blua, purpura kaj ruga teks
ajoj» 〔Eliro XXV T,lĵ

Kaj por la pordego de la korto estu kur
teno, ...el blua, purpura kaj ruga Ulcaoĵ 
CEliro XXVII,16Ĵ
即S blua, purpura kaj ruĝaさありますが 

teksaĵoを普通名詞ミ見Ŭば複數・物賣尔嗣 

ĥ見れば單數で受けみわけです。

©Kabe のInterrompita Kanto, p.1],linio 
9 de malsupre: Li reiru, de kio li venis! 
ii （a） （Tfoの方は何處からいらしたのか分ら 

ないが、过にかく Lご來た道から御かへり 

になれ!ti V'のだ』さ解釋してはいけませぬ 

か、又（b）『めの方のほうで何處かへ行っし 

やればよいのだ。ここからいらしたのだろ 

う』さ云ふ樣に全:く二つの文章に分けて解釋 

するニミは出來ませ/□か（大阪佐々木氏）
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〔答］Li reiru lieg de kie li venis 即 9 
『彼は元来た所へ歸るがよいヱの怠。（b）の如 

く解霜すのは無理でおりませう。その怠な 

ら しi foriru （又は ien iru）; de kie li venis? 
©Heroldo de Esperanto, Nro 31,La lando 
de Ŝekspiro のlinio 5・ ”Ciu leganto uepre 
legis ion de li verkitan por trad uko en sia 
nacia lingvo aŭ en Esperanto"の por かごう 

して!・分りかれます。perのpreseraroでせ 
うか，（同氏） • ;1 ’

〔答〕然りP"の誤植でずして就者睹君は 

皆必ずや何か彼の著作したものな自分の國 

又“ヱスベヲント語の孵で讀まれたこさで 

せう。』

.七月の講演例會
七月第四水曜B （二十二口）學會の講演& IX 

次の通り

場所;神田區西今川町七B本エスベラン 

ト社满堂に於て、午後七時から

6S未定 安黑オー郞氏

九州エス聯盟機關誌

“NOVA SENTO"
內容豐富.記事興味津々ゝ

全文エス語.印刷、・ T 

體裁共に優美.•

----〇・〇ーー 

執筆者 九大ヽ藤澤、伊藤・大职 

諸敎授 'パ

年六回發行、一部二十錢 

（郵券代用可）送料二錢 

二=發行所:== 

日本エスペランI、學會福岡支部 

神岡市極樂寺町三ニ、汀口方 

振替福岡二〇〇四ハ

つゆのあけ

◎本號“記宙輻湊のため『國際語有象队無叙 

『通信希望檄JK『雜誌紹介』等は皆休載の止 

むなまに至った。 ・

◎好評も博しつ須。木氏譯雨雀氏 

の『阈境の夜・は本號を以て完結し兀。次號 

には锻崎就氏、岡本好次氏の文學物が出去 

す。

◎ハ月號は夏季讀み物さして眉の二らぬ待 

別號匕出す糜定でわあ。

◎须。水aĉulego堂。过柬都から渡米の途 

に上りaculetoj連が橫濱迄見送ったが、門 

司で諏訪丸からさび降りて東京に引きかへ 

し今度はEmpress of Asia丸で来國に向っ 

た。ロッキー山下からはがきな寄：いニか 

ら今度（If:しかに来國に入ったらしい。大 

I- aĉuloぶり4* 软輝してaculetojを打つさ 

云はせた。（小坂生）

（綠光改題）… 

エスペラント普及會發行 

VERDA MONDO
（綠世界） 

五月號增大號（二四頁） 

初學者中等科硏究用 

全部譯文註釋付 

見本進呈 

購讀料半年三十錢郵稅共 

一年六十錢:ノ ノr 

（申込所）天聲社 

京都市綾部町 振替大阪六〇五三四
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女 子

エスペランr講習

⑴ 蔚nr 岡縣御殿場在藤岡村キリ

スト敎女子靑年會に於て。ハ片十 

七日から二十二日迄。講師高橋邦 

太郞氏〇

12）東京市神用區錦町一のハキ 

リスト敎女子青年會本部にて。七 

月第一土曜日から毎週上曜［】午後 

一時より三時迄。講師森田松榮女 

史。^

希望者は同女子靑年會宛御申込 

み下さい》・ ・.，

(Daŭrigota de sur p> 131)
Jaro post jaro ni vane klarigadis 

la veran Esperantismon inter Esper
antistoj, sed jam sufiĉet ヽ

Tiuj kiuj ne povas, nek volas koni- 
preni la internan ideon, kvazaŭ 
similas al la blinduloj, kiuj, ne sciante 
ke mankas al ili mem la vidkapablo, 
prenas la ordinaran homon por 
kripluloa

Forpelu kunliginte en unu faskon 
tiujn, kiuj ne volas kompreni, kial 
kaj kiom gt;ava estas la homaranismo 
por la tuta homaro, en la mezon de 
la Andoj, en Landon de Blinduloj・

La Esperantismo radikigas sendis
pute en lingva propagando, sed ne 
estas vera tiel longe, kiel ĝi ne celas 
al justeco kaj frateco inter ĉiuj 
gentoj kaj nacioj.

HEROLDO de ESPERANTO
★

新
着
案
內
御
申
込
次
第
送
呈
平

一週二回發厅
ーヶ年¥7.00

半夕年¥4.00
御指定ノ皴ヨリ本社直送

今回御便宜ヲ計"一ケ月間ク・ケノ豫約ニモ態ズノレ卒ニナ号

マシタ。誌代送料共〇ぶ〇デ.當所力つ確實二敏速二冋送巾 

…上マス・御申込ミノ際ハ誌代チ诫エテ御超ミノ何月號分ー 

・ヶ月ト御指定下サイ。 .......

一部賣ハ送料共十二錢）月遲れ"送料共一部七錢丁

縄代理店

木郷區・東竹町・二十一 ・•… 

四方堂畀；硏究所 
振替東京九五五六番

★

諸
外

前5X"
1
書
藉
雜
誌
輸
入¥
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日本エスペラント社發行書籍目錄
定價

1.50千布利雄著爰黠飆...............亠n 一…翁・

旣牡ハ年間我國エス晤敎科書の權戏ミ・し、3于訂；ト舍 
程』の價値は旣に定評あり、然eさも著纹はミト湘止乎ず、爭 
敲多年又自ら本雷を用ひて敎授したる經驗に鑑み、吹むべミM 
吹め、增■補すべゝを增補し、玆に全く而目を一新して新に脚纂 
せしものなり.殊に隨意科『エスベラント頤律滋2?』の—耳:は 
我阈に於て全く新しき述作に係ろむ、り〇

千布利雄蓉同上 練習課題解答集（說明附）.................
『練習探顋解答集・は獨習者及び敎師用ミして缺く可ら驀〇 

ものゝ從來是れ無きを遗魅させしが、今回特に別册ミして發仃

千布利雄普エス語大文法第一輯、前置詞.............. :.......
千布利雄舊同上第二輯、副詞.................................
小坂斛二著エスペラントの手引（小形本）......................
小坂猾二苦エスペラント敎科書（短期講習用書）...............
小坂術ニ著同上講義錄........................................
小坂猾二著エスペラント模範練習讀本（解說附）...............
小坂狷二若イソップ物語（詳註附）............................
川总次吉郞著レッシング物語（脚註附）........................
小坂狷二著エスペラント助辭一覽（小形本）....................
小坂狷二著東洋白珠集（PERLOJ EL LA ORIENTO）（和漢模範文譯）・ 
小坂狷二蓉論語（LA VORTOJ DE KONFUCIO）（エスペラント譯）…… 
千布利雄著大成日エス辭典前編（A—K）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ；

千布利雄著同上後編（M-Z）（印刷中）
黑翳'髪裂5 士'大成エスペラント和譯辭典（薄クロース綴）…' 

範鸟共編羅エスペラント和譯解剖學名辭典（薄クロース綴）.・・ 

大绘嘉榛編エス日及日エス海員語辭典（薄クロース綴）........

需蠶聽腐2フ實用エス和對照會話................... :

由里忠勝著實用エスペラント會話............................
千布利雄輝SALOME ....................................................................
小坂怜二著高等エスペラント敎材（講習用）....................
小坂猾二著同上講義..........................................
小坂狷二著作詩法講義.................... ...................
加茂其他祐氏著 平和ご戰爭（PAKO KAJ MILITO）（日本物語）…… 
ESPERO 樂譜............................................
エスペラントの菜（宣傳用）百枚..........................
千布利雄著ブー口ニュー盲言（エスペラントの主義）....................

'〔切手代用拂込バー割增】

エスペラント全程（厚クロース綴）

送料

•06

小坂舸二著

.25 .02

•80 .04
.70 .02
.05 .02
.25 .02
•25 .02
.50 .02
・45 .02
.25 .02
.10 •02
.45 .02
.40 .02

3.50 .08

2 00 ,06
1.50 .04

.60 .02
1.40 .04
2.00 .06

.15 •02
•15 .02

..15 .02

..15 .02

,.30 .02
.08 •02

•一發 行 所——

日本ヱスペラント社 -
江京市神01區西今川町7. 畫話大手5588―振貯柬京51613.
4洋書部:エスペラント洋書澤山おり（目歸要二錢郵券）＞
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★カニャ書店發行圖書目錄★

ザダンホフ演說集.........................

唱ノタイプ觸版印刷鮮明、講習用教材さして最適

礬鹭 外國語問題とエスペラント...

2エトを聲及やら4、人。並に國語及外國語問駆に 

クロ 

總

ス 

皮

（新刊）

.04.35

.307.00

.65

ハ木H出雄述

志わる话氐の一讀を俟ら ー•…「…
三高エス會編纂日本語エスペラント小辭典｛

研究會話文通に於けh好指針

ハ木日出雄述 エスペラント講習誼本............

短期講習會用さして歡迎せらち 

烏居篤次郞著劭用エス和大辭典… 

島居龍次郞點譯 黑用 エスペラント講本 …

盲人のエスベラント入門書さして盲界に使用さる

（新刊）

（三版）

（A版）

（初版）

（四版）

ヤニカ書店京都市寺町夷川上ル/憾上2555振替大阪23404發行所
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大道社
錢十二部一價定 東京市觀町區隼町七番堆

圓貳金前年一 〇話 振特口座

E5谷六二・二番 柬京五一五七二番

本誌廣吿料 本誌購讀料

全頁 半頁 四や頁

一回 25 13 7 〇!

三回 72 37 19 „
六回 140 74 . 38 „
十二冋 250 130 70 „

回數による割引は同文のもの連 

載の合場に限る。

維持會員の廣吿はー割引;エス 

ペラントに關するもの二割引;金 

錢に關係なき廣吿四割引。料金は 

すべて前金のこさ。半頁以上の廣 

吿主には雜誌を無料呈す。

廣吿を周旋して下すった方には 

廣吿料の二割を謝禮す（割引の廣 

吿料は此の限りにあらず）。

—部

半年分

郵稅共二十二錢 

前金 一圓四十錢

一年分同 III 六十錢

（學會ぬ員に限り二岡四十錢）

本會振替口座

一般會計用（柬克11325歪
SF 3283 番

基本金專用東京32089 ffi

大正十四年夭丹二十日印刷

大正十四年七月一日殘行

發 行 所 日本エスベラ“ト學g
東京市牛込區新小川町三の十四 
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